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Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS,
Vandaag staat de stelselherziening / transitie Jeugdzorg op uw agenda. De startdatum 1 januari
2015 nadert met rassen schreden! U hoopt misschien dat alleen de puntjes nog op de - i - moeten
worden gezet. Inderdaad zijn door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) een aantal
praktische maatregelen voor de korte termijn gevonden die Ieder(in) kan onderschrijven.
Helaas zijn echter essentiële zaken nog helemaal niet helder! Ieder(in) maakt zich daarom mét
haar achterban ernstig zorgen in deze laatste fase van de transitie.
Drie kwesties die al uw aandacht behoeven, waarvoor wij aan het eind van de brief zeven
oplossingen geven:
1. De continuïteit en kwaliteit van zorg aan jeugdigen is onvoldoende gewaarborgd.
2. Voor zorgintensieve kinderen is het zorgaanbod onaanvaardbaar onzeker.
3. De afbakening Jeugdwet en Wlz is onhelder en veroorzaakt ongewenste prikkels.
1. Continuïteit en kwaliteit onvoldoende gewaarborgd
In haar brief d.d. 19 september jl. brengt de TSJ een aantal knelpunten in het transitieproces
scherp naar voren. In de brief wordt als reëel risico gemeld dat de continuïteit van zorg in 2015
niet is gewaarborgd.
Onvoldoende zorg
De helft van de aanbieders verwacht dat er onvoldoende zorg wordt gecontracteerd om continuïteit
te garanderen. Instellingen komen in de problemen wanneer gemeenten niet tijdig afspraken willen
maken over de inkoop.

Onvoldoende kwaliteit
Een ander struikelblok bij de continuïteit blijkt de tariefstelling te zijn. Gemeenten willen meer zorg
voor minder geld. Er tekent zich een tendens af dat gemeenten voor de jeugdhulpverlening lager
opgeleide, goedkopere krachten gaan inkopen. Voor een substantieel deel van onze achterban,
komt de kwaliteit van de zorg aan jeugdigen met beperkingen hierdoor ernstig in gevaar.
Ook voor ‘nieuwe’ zorgkinderen moet het aanbod goed zijn.
Ook voor ouders en kinderen die zich in 2015 nieuw bij de gemeente melden zal een passend
aanbod van zorg en ondersteuning voorhanden moeten zijn. Vanuit verschillende kanalen
ontvangen wij signalen dat juist hier grote zorgen over zijn.
2. Voor zorgintensieve kinderen is het zorgaanbod onaanvaardbaar onzeker.
De gemeenten garanderen dat ‘geen kind tussen wal en schip zal vallen’, maar hoe zij dat denken
te doen is op dit moment nog steeds onduidelijk. Voor ouders van zorgintensieve kinderen is deze
situatie volstrekt onwenselijk. Ouders kunnen de intensieve zorg voor hun kind alleen volhouden
als zij bijvoorbeeld met hun PGB ‘logeren’ kunnen betalen of als in geval van escalatie direct de
kinderpsychiater kan worden ingeschakeld. Veel gezinnen van zorgintensieve kinderen hebben hun
zorg en ondersteuning als een ‘maatwerkpuzzel’ georganiseerd. Dat er nog steeds geen zekerheid
is over de zorg in de zeer nabije toekomst vinden wij onaanvaardbaar.
Er zijn tot op heden geen dagdelen behandeling groep ingekocht door gemeenten noch
zorgkantoren. Dat betekent dat de (ouders van) kinderen die gebruik maken van speciale
kinderdagcentra niet weten hoe dat geregeld wordt per 1 januari, zoals ook te zien was in de
uitzending van Een Vandaag van deze week.
3. Afbakening Jeugdwet en Wlz is onduidelijk en veroorzaakt ongewenste prikkels.
De afbakening tussen Jeugdwet en Wlz is bepalend voor het regime waar kinderen met een
verstandelijke beperking en moeilijk gedrag en kinderen met psychiatrische problemen onder gaan
vallen. De idee lijkt nu te zijn om zoveel mogelijk kinderen vanuit de Jeugdwet te financieren.
Onduidelijkheid
Wanneer deze mensen volwassen zijn, zal deze groep naar alle waarschijnlijkheid direct onder de
Wlz vallen; zij hebben immers 24-uur toezicht en nabije zorg nodig. Het is tot op de dag van
vandaag onduidelijk hoe het overgangsrecht voor deze groep jeugdigen precies gaat uitpakken.
Ongewenste prikkel
De complexe, zorgintensieve kinderen, met een 24-uurs ondersteuningsvraag, zullen voor de
gemeente een ongewisse ‘kostenpost’ zijn. Dit kan een ongewenste prikkel aan gemeenten
opleveren om kinderen te vroeg een verblijfsindicatie aan te bevelen. Met goede ondersteuning van
het hele gezin – zodat de ouders het kunnen volhouden – kunnen ze een groot deel van hun jeugd
thuis bij hun ouders blijven wonen. Zonder die ondersteuning moeten ze te vroeg het huis uit,
maar drukken niet langer op het gemeentelijk budget omdat het om zorg vanuit de Wlz-zorg gaat.
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Ook ouders van deze zorgintensieve kinderen kunnen zich door het gebrek aan zekerheid, kwaliteit
en continuïteit, eerder dan gewenst, genoodzaakt zien om intramurale indicaties te gaan
aanvragen.
Wij vragen u pas over te gaan tot afronding van de transitie als:
1. gemeenten garanderen dat zij tijdig afspraken maken over zorginkoop en hiermee de
continuïteit van zorg en ondersteuning voor zorgintensieve kinderen garanderen en er een
duidelijk aanspreekpunt is tijdens het overgangsregime waar ouders terecht kunnen.
2. de kwalificaties voor jeugdhulpverleners gehandhaafd worden.
3. de tarieven voor zorg aan zorgintensieve kinderen duidelijk en verhoogd zijn.
4. ook voor de nieuwe groep ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag in 2015 het
aangepast overgangsregime geldt.
5. het Ciz en zorgkantoor in 2015 aanspreekpunt kunnen zijn en blijven voor de groep mensen
die een WLZ profiel hebben.
6. het overgangsrecht van Jeugdwet naar Wlz verhelderd is.
7. De overgang aansluit bij de snel hanteerbare en praktische maatregelen die het TSJ in zijn
brief voorstelt zodat de continuïteit van zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar niet
wordt gehinderd door systemen die nog niet werken.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
directeur
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